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Fredrik Pålsson ser på barnteater med Memory Wax och tycker att "ABC" är en riktigt bra 
bokstavsdans.

ABC: Koreografi och dans: Johanna Jonasson och Miguel Azcue. Från 5 år.

Memory Wax. Barnens scen 30.1

”Le Lutin des lettres” är en ABC-bok av Chiara Carrer – en av Italiens främsta barnboksillustratörer. 
I rytmiska kritteckningar får vi följa en liten figur i konhatt som ger sig ut på lekfulla upptåg i en 
värld utan människor, men med ting som ser ut som bokstäver. Hon hänger i c:ets månskära, 
springer genom g:ets labyrint och fastnar på en j-krok när hon simmar bland fiskarna i havet.

Carrers bok finns inte på svenska, men jag kommer att tänka på den när jag ser Memory Wax nya 
barnföreställning ABC. Även om det finns knasiga bokstavsböcker också här har Carrers bok en 
alldeles speciell egenhet: den närmar sig bokstäverna som former utan att bry sig om vilka ljud de 
representerar. Och när Memory Wax gör dans av alfabetet använder de sig av en liknande 
bokstavsanarki.

Det börjar med ett collage av bokstäver som projiceras på en vit kub, varifrån Johanna Jonasson 
och Miguel Azcue sticker ut armar, ben och huvuden så att det ser ut som om deras kroppar 
svävar och förlängs. I kuben finns de neonfärgade skumgummibokstäver som är ungefär en halv 
meter höga, och som genast börjar genomgå olika förvandlingar. Vi hamnar i en djungel där s:et 
blir en ringlande orm och m:et en elefant. Och när föreställningen närmar sig sitt slut släcks ljuset, 
bokstäverna bryts upp i neonglimrande fragment och det magiska händer att de tycks dansa 
omkring helt på egen hand, i det mörka rummet.

Memory Wax fångar publiken med sin starka scennärvaro och sitt finurliga, visuella språk som 
känns igen från deras förra barnföreställning – ”I skuggans land”. De använder scenografi, 
projektioner, skuggspel och rekvisita för att vända på perspektiven och bryta vårt vaneseende. Jag 
kan sakna ordbildningens aha-upplevelser. Å andra sidan har vi kanske vanliga ABC-böcker så det 
räcker. Och då kan det vara på sin plats med bokstavsdans som hyllar formen och fantasin.
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